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PORTRÆT AF SPANIEN Nellie Vierhout Hent PDF Spanien er populær. Næsten en million danskere besøger
hvert år et land, de egentlig ikke kender, men som de vender hjem fra efter en skøn ferie. Dette portræt af

Spanien er en invitation til endnu en rejse, til endnu en god oplevelse. Det er et portræt, hvor alle farver tages
i brug for at fortælle om Spanien og spanierne. Intet andet vesteuropæisk land har gennemgået så store

forandringer på så kort tid, fra diktatur til demokrati i rekordfart. Det nye Spanien er i dialog med det gamle,
for man kan kun forstå det nye dynamiske Spanien ved at synliggøre det gamle. En underholdende

rejseguide, hvor Spanien kan ses fra en DC-9, fra en paella, fra en snavset skakt i Madrids centrum og fra
mange andre vinkler, fra alle de spændende muligheder, som Spanien byder på, og som gør det endnu en bog

og endnu en uforglemmelig rejse værd.

Uddrag af bogen

Med turismen og gæstearbejderne tog Spanien et socialt og kulturelt kvantespring, som kulminerede i 1960
med noget så uskyldigt som bikinien. Den blev forbudt på de spanske strande, det sørgede kirken for, og

stranden blev et syndigt sted at opholde sig. Masseturisme betød et møde med andre kulturelle normer, og det
var især tjenerne, som blev udsat for et kulturelt og socialt elektrochok. Man måtte oprette særlige

”tjenerafdelinger” på psykiatriske afdelinger. Det patriarkalske samfund, de levede i den ene dag, blev totalt
smadret, når de den næste dag skulle servicere bikiniklædte, lyshårede skandinaviske piger og om natten leve

op til myten om don Juan.

Om forfatteren

Nellie Vierhout (f. 1948) har et dybtgående kendskab til Spanien og spansk historie og kultur. Gennem mere
end 40 år har hun rejst i landet og har desuden en uddannelse som cand.mag. i spansk og kunsthistorie. Var

stewardesse i SAS igennem 34 år. Skriver bøger og holder foredrag.
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